
Toimittaja Iida Erikkilä: Miten suhtaudut lähiopetukseen palaamiseen? 

Haastateltava Siiri Mäki-Soini: No tälleen kahden vuoden jälkeen se tietty tuntuu jopa vähän hassulta 

ja nyt kun maisterivaiheessa itse opiskelen niin ja töitä teen samalla, niin tavallaan kaipaisi 

joustavuutta, mutta sitten kuitenkin kuitenkin on se ihan eri fiilis tulla ihan tänne koululle ja saa ehkä 

paremmin sitä opiskelurytmista kiinni. 

Haastateltava Lotte K: Lähiopetuksessa on silleen paljon hyviä puolia, että se vaikuttaa muun muassa 

esimerkiksi jaksamiseen, että pystyy niinku näkemään ihmisiä livenä aika paljon mulla 

henkilökohtaisesti on tän kanssa ollut ongelmaa edellisessä koulutuksessa muun muassa ja se vähän 

kaatui oikeastaan siihen, kun kaikki meni just kiinni silleen haitalliseen aikaan. 

Haastateltava Iida Ansamaa: Mun mielestä se on pääasiassa hyvä asia, mutta tietysti vielä halukkaille 

ja jos on jotain niinku erityisiä olosuhteita, niin pitäisi olla mahdollista edelleen hybridiopetus, mutta 

mun mielestä on tosi hyvä, että ollaan palaamassa lähiopetukseen. 

I.E: Suositko lähi-, etä- vai hybridiopetusta ja minkä takia? 

S: Hybridi ehdottomasti! Että mun mielestä on kiva, että siinä on myös joustavuutta, mutta kuten 

tossa äsken sanoin niin kyllä se on ihan eri fiilis tulla myös niinku kampukselle.  

L: No on etäopetuksessa silleen etuja tietyissä kursseissa. Muun muassa semmoisissa, missä on 

paljon itsenäistä tehtävää, mutta tota on niissäkin hyvä olla semmoinen mahdollista tukeen 

lähiopetuksena ja on hyvä, että on niinku luentoja. Silleen, että että ne ei ole kaikki netissä muun 

muassa jonain videotallenteina ja että niinku tulee semmoista niinku kannustetta tulla. Tulla 

kampukselle ja ylipäätään muutenkin niinku näkemään ihmisiä. 

I.A: Kyllä mä suosin lähiopetusta, koska siinä pystyy ihan eri lailla sitten olemaan vuorovaikutuksessa, 

paitsi tavallaan sen luennoitsijan kanssa, mutta sitten myöskin muiden paikalla olevien kanssa, että 

se mun mielestä on parempi vaan kaikille osapuolille. 

I.E: Miten lähiopetukseen palaaminen on vaikuttanut hyvinvointiisi? 

S: No kyllä tota mä sanoisin, että positiivisella tavalla, että saa ehkä paremmin sellaisesta 

arkirytmistä kuitenkin kiinni, kun on vähän aikatauluja ja pitää lähteä vähän pakonkin edestä sitten 

kotoa muualle opiskelemaan. 

L: Kyllä se on niinku tota semmoinen voimavara että, tuntee olevansa semmoisessa niinku jossain 

sosiaalisessa yhteisössä jossain määrin, että. Että niinku ei ole sitten niinku ihan itsekseen ja se on 

niinku se on niinku uusille opiskelijoille varsinkin tosi huono ja sitten jos ei niinku tunne ketään 

paikkakuntalaisia. Niin no mun kohdalla se meni tosi huonosti edellisen koulutuksen kanssa, että jos 

tää olisi niinku tota ollut nyt etäopetuksessa ihan täysin niin mä en olisi ehkä tota lähtenyt 

nyttenkään opiskelemaan välttämättä. 

I.A: No tietysti nyt ollaan vielä aika alkuvaiheessa, mutta kyllähän se pääasiassa semmoisen niinku 

sosiaalisuuden kautta vaikuttaa, että sitten ei ole semmoista niin että yksin puurtaa ja yksinään vaan 

joutuu tekemään kaiken, että kyllä se on se sosiaalinen aspekti se kaikista isoin. 

 

 

 


